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 المعلومات الشخصية 1

 أحمد قاسم حسون كاظم العبيدي

16/5/1957 

 متزوج
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07717448184 

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه / علم االرض

 مدرس

 جيولوجيا النفط والمعادن

 تدريسي

 

 1979 العلوم بغداد الجيوكيمياء االرضعلم  الشهادات 3

 1989 العلوم بغداد جيو كيمياء جيو كيمياء 

 2000 العلوم بغداد جيوكيمياء جيوكيمياء 
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7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

دراسة تأثير الغبار المنبعث من مداخن معمل سمنت الكوفة 

 على المناطق المحيطة به  

قية المجلة العرا

للعلوم / جامعة 

 بغداد 

/ 21/1بتاريخ 

بالعدد ج/  2004

448 

 دراسة تلوث الترب المحيطة بمعمل سمنت الكوفة . 
مجلة جامعة 

 كربالء .

في 

بالعدد 27/3/2004

1268  

 دراسة جيوكيميائية للترسبات الحديثة في منطقة الفتحة . 

المؤتمر 

الجيولوجي 

العراقي  العاشر 

 1992في سنة 

 11/11/1992ي ف

كتاب العدد 

144/10 

المؤتمر  جيوكيميائية ترسبات منطقة تل الذهب 

الجيولوجي  

 العراقي العاشر

-28من 

31/12/1992 

 بغداد

والتحري طيلة فترة عملي في دوائر المسح الجيولوجي 

المعدني لدي دراسات وبحوث وتقارير داخلية لمناطق 

وغيرها  بال حمرينوج -الشاري –السماوة  -الحسينيات 

 منها على سبيل المثال ال الحصراالتي:

اودعت في 

الجهة مكتبة  

  المذكورة

 2001-1990من 

جيولوجية وجيوكيميائية ترسبات اطيان البنتونايت في 

 منطقة حمرين /وادي العوسجي 
= 1991 

 1991  = دراسة  تقدير احتياطي البنتونايت في منطقة حمرين 

ر احتياطي ترسبات الحديد في منطقة دراسة تقدي

 المرحلة االولى –الحسينيات / الصحراء الغربية 

= 1992 

 1992 = راسة امالح الكلوبورايت في بحيرة الشاريد

 دراسة الترسبات الفلزية في شمال وشمال شرق العراق 

 

= 1994 

دراسة تأثير معامل طابوق النهروان على البيئة 

 رة للمعامل . بحث غير منشورالزراعيةالمجاو

 2001 مقر الوزارة
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ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

1992سنة المشاركة في المؤتمر الجيولوجي العاشر ببحث 

2000سنة المؤتمر الجيولوجي الرابع عشر في المشاركة في  -

ندوة جمعية المهندسين العراقيين المشاركة في 

31/7/2001في  5006حسب االمر االداري 

-28الندوة االقليمية االولى لالستمطار للفترة من 

30/1/2001  

في وزارة النقل 

والمواصالت

4/1/2001في 

لجنة لدراسة تأثير المياه الصناعية المصرفة 

في الشركة العامة لالسمدة الشمالية 

واستخدامها في مشروع زراعي  لالراضي 

 الزراعية المجاورة للشركة . 

وزارة الصناعة / 

الشركة العامة 

لالسمدة الشمالية / 

بيجي

14/3/2001في 

لجنة تقديم المساعدة الفنية في إعادة استخدام 

مياه الصناعية في الشركة العامة للفوسفات ال

11/3/2002في وزارة الصناعة

/ مركز ابحاث ابن  الندوة التخصصية االولى للصناعات الدوائية 

سينا . الهيئة العامة 

للبحث والتطوير 

الصناعي

االشتراك في اللجنة التحضيرية لندوة الصناعة 

 والبيئة الرابعة 

 10/4/2002 الصناعة وزارة

المجمع العلمي والبيئة  ندوة الجيولوجيا

العراقي

27/11/2002

الندوة التخصصية الهمية تطبيق الدوائر المغلقة في 

المشاريع الصناعية للحد من التلوث 

وزارة الصناعة 

/الهيئة العامة 

للبحث والتطوير 

الصناعي .

 5/2/2003في 

فيزياء كلية العلوم جامعة االشتراك بندوة قسم ال

ديالى حول تأثير المواد المشعة  

2011
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 الدورات 9

معهد التدريب دورة المركبات العطرية ذات الحلقات المتعددة 

والتطوير في 

منظمة  الطاقة 

الذرية العراقية  

28/8/2002

كلية الهندسة /  دورة السيطرة على تلوث الهواء 

جامعة بغداد

10/2/2001

مات الصحية في مواقع العمل دورة الخد 

 واالنتاج 

الجمعية العراقية 

للصحة والسالمة 

المهنية

دورة قيادية في الشؤون االدارية واالقتصادية 

 الوزارة والمالية في مقر 

الهيئة العامة 

للتدريب والتأهيل 

في وزارة الصناعة 

والمعادن  

9 – 

21/11/2002

دورة متخصصة في مصطلحات الحاسوب 

 14/2/2002 – 9/2للفترة من 

في مركز التعليم 

المستمر في جامعة 

النهرين.

الهيئة العامة دورة البيئة والسالمة الصناعية 

للتدريب والتأهيل 

الصناعي .

12/5-

17/5/2001

امة لنظم الشركة الع29ن للفترة م   97accessدورة برامجيات 

المعلومات

/6 – 4/7/2003

مالحظة : شاركت بالعديد من الدورات التخصصية   

االخرى على مدى سنوات الخدمة الوظيفية التوجد 

 لدي اولياتها
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

في قلي في قسم التحري كجيولوجي ح

وساهمت في الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني 

 انجاز اعمال المشاريع التالية :

التحري عن أطيان البنتونايت في منطقة معاون مدير مشروع  -

 . 1991-1990جبل حمرين للفترة من 

مشروع التحري عن ترسبات الحديد في منطقة الحسينيات  -

 . 1992ربية سنة في الصحراء الغ

مشروع التحري عن امالح الكلوبورايت  )كبريتات  -

وكاربونات الصوديوم ( في مملحة الشاري في المنطقة 

 .  1993الممتدة بين سامراء والدور 

اعداد التقارير المكتبية عن االطيان واالمالح في مناطق  -

  1993- 1992العراق عموما للفترة من 

بات فلزات الخارصين والزنك اعداد تقارير مكتبية عن ترس -

والنيكل والفضة في مناطق شمال وشمال شرق العراق للفترة 

1993- 1994 . 

حصلت على إجازة دراسية من الشركة  1995في سنة  -

العامة للمسح الجيولوجي والتعدين للحصول على شهادة 

 الدكتوراه من جامعة بغداد  . 

الشركة  بعد حصولي على شهادة الدكتوراه عدت للعمل في -

 في قسم المقالع .

نقلت خدماتي الى مقر وزارة الصناعة والمعادن  2001سنة  -

وعملت  9/10/2001في  36989بموجب األمر الوزاري 

 في دائرة التفتيش والسالمة الصناعية / قسم البيئة .

 2005لغاية  2001عملت في الوزارة في قسم البيئة من  -

للحد من التلوث البيئي في المتابعة البيئية لمعامل الوزارة 

الذي تسببه المطروحات السائلة والغازية بعنوان وظيفي 

 رئيس جيولوجين أقدم .

نقلت خدماتي الى وزارة التعليم العالي  16/1/2005في  -

والبحث العلمي / جامعة ديالى / قسم الكيمياء كمدرس 
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وتم حذف   16/1/2005في  325بموجب األمر الجامعي 

جين أقدم ( واستحداث درجة مدرس عنوان )رئيس جيولو

 .  16/5/2005في  2893بموجب األمر الجامعي 

 1917تم نقل خدماتي من كلية العلوم باألمر اإلداري المرقم  -

 الى كلية الزراعة في نفس الجامعة .  19/10/2009في 

تكليفي برئاسة لجنة المواد الكيمياوية والسمية في كلية  -

 189مر المرقم الزراعة / جامعة ديالى  باال

 1/2/2010بتاريخ

نقلت  خدماتي من كلية الزراعة إلى كلية العلوم قسم  -

جيولوجيا النفط والمعادن بتاريخ               بموجب االمر 

 االداري المرقم )             (  في                

 اعمل حاليا في كلية العلوم قسم جيولوجيا النفط والمعادن . -
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11 
الشهادات التقويمية 

 والتقديرية الحاصل عليها

 1979علوم االرض  –شهادة البكلوريوس في العلوم 

 1989شهادة الماجستير في علم االرض تخصص )جيوكيمياء(  سنة 

 . 2000شهادة الدكتوراه فلسفة علوم في علم االرض تخصص )الجيوكيمياء ( سنة 

بموافقة مجلس الوزراء / اللجنة الصناعية / مكتب المستشار  2001تكريم بيوم العلم سنة 

/28/1في  3192بموجب االمر الوزاري المرقم 

من قبل لجنة منح األلقاب  13/10/2002في  45349باحث علمي بموجب االمر الوزاري 

. 19/9/2002في  204العلمية في القطاع الصناعي بكتابها المرقم 

شهادة تقديرية من جامعة كربالء للمساهمة في بحث في الندوة العلمية االولى للتلوث البيئي 

17/12/2002في كربالء وسبل معالجتها  في 

باالضافة الىعدد كبير من كتب الشكر والتقدير وشهادات تقديرية اخرى فقدت نسخ االوامر 

 الخاصة بها.
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ويم العلمي التق
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كتب الشكر والتكريم الحاصل 

 عليها

خالل      عدد كبير من كتب الشكر والتقدير 

الشركة العامة للمسح الجيولوجي  عملي في

والتعدين

الشكر والتقدير خالل عدد من كتب 

عملي في مقر وزارة الصناعة 

كتاب شكر وتقدير من و والمعادن 

السيد وزير الصناعة 

17/3/2002في 11337بموجب االمر 

شكر وتقدير من كلية العلوم / جامعة 

 ديالى 

1/9/2009في 1587بالكتاب المرقم 

قم بموجب الكتاب المر شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى  

5214 

18/4/2010بتاريخ 

بموجب الكتاب المرقم  شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة 

1903 

12/10/2010في 

بموجب الكتاب المرقم  شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة 

1483 

14/9/2011في 

بموجب الكتاب المرقم  شكر وتقديرمن عمادة كلية  الزراعة 

335 

28/2/2012في 

وتقدير من عمادة كلية العلوم  شكر

بمناسبة إقامة ندوه علمية في قسم 

 جيولوجيا النفط 

بموجب الكتاب المرقم 

3232 

4/12/2013في 

لدي خمسة كتب شكر وتقديرخالل  

 2016-2014السنوات 

/ / 

 


